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Bem-vindo

Editorial

Ponto ﬁnal ao
tédio da CPU

Prezado leitor, prezada leitora da Linux Magazine,
usuários de Linux têm o privilégio de poder acompanhar facilmente a taxa de utilização do processador do seu sistema
enquanto trabalham: independentemente do ambiente de trabalho utilizado, é muito
simples ativar um plugin ou applet qualquer que permite visualizar o quanto de CPU
está sendo utilizado pelo sistema. E a constatação que se faz é simples: estamos
desperdiçando poder de processamento à vontade! Com exceção de alguns picos de
utilização, a média de uso do processador do usuário comum ﬁca abaixo do 10%
– no Linux isso é ainda mais “crítico”, uma vez que o sistema lida, via de regra, de
modo extremamente otimizado com o processador.
Quais são as opções para mudar esse cenário? Há algumas interessantes, como instalar programas de projetos “comunitários” que usem o tempo ocioso do processador
– alternativas famosas nessa categoria são, por exemplo, o projeto SETI@Home (Search
for Extra-Terrestrial Intelligence), Genome@Home, Folding@Home etc. Mas se você quer
realmente ﬁcar na “crista da onda”, a palavra de ordem atualmente é “virtualização”!
Virtualização não é uma coisa nova: computadores de grande porte (os famosos
mainframes) se utilizam dessa técnica notável há décadas. A novidade é que essa técnica está cada vez mais próxima do mundo dos computadores pessoais. Projetos, como
o onipresente Xen, permitem que vários sistemas operacionais rodem em paralelo no
PC, com uma perda de desempenho bem pequena. Empresas como AMD e Intel, envolvidas no projeto praticamente desde o seu início, têm desenvolvido tecnologias para
seus processadores de múltiplos núcleos que possibilitam ao sistema de virtualização
retirar ainda mais performance de cada CPU. Assim, técnicas como Paciﬁca e Van der
Pool permitem, de acordo com a quantidade de processadores, distribuir processamento
separadamente para múltiplos sistemas operacionais sem qualquer necessidade de alterações neles. Recentemente, também a Sun Microsystems anunciou a compatibilidade
do OpenSolaris com o Xen, primeiro passo para que a compatibilidade com o sistema
de paravirtualização de código aberto esteja disponível também no Solaris 10.
Mas nem só de Xen vive a virtualização. Macacos velhos, como o VMware, deixaram
há muito o estigma de “aplicativo” para rodar o Windows® no Linux (ou vice-versa),
para tornar-se sinônimo de criação de infraestruturas de virtualização completas. O
“novato” Parallels, de origem russa, também está entrando com tudo nesse mercado, a
preços muito abaixo da concorrência. E por falar em concorrência, não nos esqueçamos
também do Virtual PC, da Microsoft, que recentemente anunciou suporte ao Linux como
“sistema convidado”. Usuários de Software Livre têm ainda a opção de usar o QEMU ou
mesmo o Bochs, que, ao contrário dos outros projetos, emula inclusive o processador.
Com a evolução e alta integração do hardware em blades de múltiplos núcleos de
processamento, pôr ﬁm à pasmaceira da CPU é imperativo. E sistemas de código aberto,
mesmo enquanto mais recentes, mantêm a dianteira da tecnologia e do desempenho
quando se trata disso. Ponto para o GNU!
.
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